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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق 01/01
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة :1
سيرهنري مكماهون" ( 01يوليوز  )0101ما
ورد في مذكرة الشريف حسين إلى "ال ِّ

يأتي:

« أوال :أن تعترف إنجلترا باستقالل البالد العربية من "مرسين -أدنة" حتى الخليج الفارسي[الخليج العربي] شماال،
ومن بالد فارس حتى خليج البصرة شرقا ،ومن المحيط الهندي للجزيرة [ العربية] جنوبا  ...ومن البحر األحمر والبحر
المتوسط حتى سيناء غربا ،على أن توافق إنجلترا أيضا على إعالن خليفة عربي على المسلمين.
ثانيا :تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية إنجلترا في كل مشروع اقتصادي في البالد العربية ،إذا كانت شروط
تلك المشاريع متساوية» ...
وكان رد "السير هنري مكماهون" على مذكرة الشريف حسين ( 01غشت  )0101كما يأتي:

« نحن نؤكد لكم  ...رغبتنا في استقالل بالد العرب وسكانها مع استصوابنا [استحساننا] للخالفة العربية عند
إعالنها .وإنا نصرح مرة أخرى أن جاللة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخالفة إلى يد عربي صميم من فروع
تلك الدوحة النبوية المباركة .وأما بخصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضات فيها تظهر أنها سابقة ألوانها وتصرف
األوقات سدى في مثل هذه التفاصيل ،والحال أن الحرب دائرة رحاها ،وألن األتراك أيضا ال يزالون محتلين ألغلب
الجهات [العربية] احتالال فعليا» .
عبد العزيز الشناوي ،جالل يحيى ،وثائق ونصوص التاريخ الحديث  ،دار المعارف ،اإلسكندرية ،9191 ،ص.28-28 .

الوثيقة  :2تقسيم المشرق العربي وفق اتفاقية سايكس  -بيكو (ماي .)0101
البحر األسود

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  - 2014الموضوع
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الوثيقة  :0ورد في أوراق "جميل مردم بك" ( أحد
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Source, LAURENS (H.), La question de Palestine, T. 1, Fayard, 1999, p. 703.

عناصر الحركة االستقاللية في سورية) ما يأتي:

« إن السياسة التي كان يعبر عنها الرأي العام السوري كانت واضحة ومبسطة وفي مصلحة السالم العام .إنها
ترمي إلى استبدال نظام االنتداب بنظام تعاقدي قائم على موافقة السوريين بإرادتهم الحرة ...وبدافع اليأس أغلق
السوريون متاجرهم في يناير  ،9199وثار العصيان في كل مكان...وبعد خمسين يوما من اإلضراب والمظاهر العنيفة
والدامية ،تم االتفاق على عقد معاهدة صداقة وتحالف بعد مفاوضات تجرى في باريس على أساس احترام السيادة
السورية  ...ولكن البرلمان الفرنسي لم يناقش هذه االتفاقية قط» .
سلمى مردم بك ،أوراق جميل مردم بك ،استقالل سوريا  ،0111-0101شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان ،9118 ،ص.18-19 .

الوثيقة  :1ورد في مذكرات منير الريس (أحد عناصر الحركة االستقاللية في سوريا) ما يأتي:

« لما انتهت الحرب [العالمية الثانية] وابتهج الفرنسيون في سورية بنصر الحلفاء على دول المحور قاموا في
أفراحهم ومهرجاناتهم باستفزازات جرَّت إلى حوادث أرادوا منها إرغام الحكومة السورية على االعتراف لهم بالوضع
الممتاز في سورية  ...فرفضت الحكومة التوقيع على أي صك يعطي فرنسا وضعا يختلف عن وضع أي دولة أجنبية
أخرى ...وظلت دمشق بضعة أيام عرضة لنيران الفرنسيين ،فاضطر "مستر تشرشل" ،الذي كان يجتمع في "سان
فرانسيسكو" مع وفود األمم المتحدة ،ألن يبرق إلى الجيش البريطاني التاسع في سورية بالتدخل  ...وهكذا حوصرت
القوات الفرنسية أيضا في دمشق ،وأخيرا أرغمت على الجالء عن سورية».
منير الريس ،الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي ،دمشق ،9111 ،ص.919-918 .

المطلوب:
9ـ ضع (ي) الوثائق األربع في سياقها التاريخي (الزمن  -المكان -الموضوع).

(9ن)
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(8ن)
8ـ اشرح (ي) شرحا تاريخيا ما يأتي:
 نظام االنتداب ـ الحرب العالمية الثانية ـ تصفية االستعمارـ الحركات االستقاللية.(9ن)
9ـ استخرج (ي) من الوثائق المعطيات التاريخية كما يأتي:
أ ـ من الوثيقة :9المطالب التي تقدم بها الشريف حسين في مذكرته ،ورد "السير مكماهون" عليها؛
ب ـ من الوثيقتين  9و  :8ما يدل على تناقض السياسة البريطانية في المشرق العربي؛
ج ـ من الوثيقتين  9و  :8ردود فعل الحركة الوطنية السورية ،والتحول الذي حصل في هذه الحركة.
(8ن )
8ـ ركب (ي) الفكرة العامة التي تربط بين الوثائق األربع؛
1ـ إذا كانت ظروف الحرب العالمية الثانية مواتية لتحقيق استقالل بعض دول المشرق العربي ،فإنها أسهمت أيضا في
تحول الحركة الوطنية في بلدان المغرب الكبير من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل.
(8ن)
اكتب (ي) فقرة توضح (ين) فيها تطور الحركة الوطنية المغربية من  9188إلى .9119
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 مادة الجغرافيا  :الموضوع المقالي 01/01
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول:
تعتبر الصناعة والتجارة قطاعين أساسيين في البنية االقتصادية لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان ،ويعود
ذلك إلى عوامل متعددة.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية ومظاهر القوة التجارية في اليابان؛
 العوامل المفسرة لكل من القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية والقوة التجارية في اليابان؛
 مشاكل القطاع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية ،وصعوبات قطاع التجارة الخارجية اليابانية.

 الموضوع الثاني:
يكشف الواقع الراهن لتدبير المجال العالمي عن التفاوت االقتصادي وتباين التحديات السكانية والبيئية بين بلدان
الشمال وبلدان الجنوب.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر التفاوت االقتصادي في تنظيم المجال العالمي ومظاهر التباين في كل من التحديات السكانية والبيئية بين دول
الشمال و دول الجنوب؛
 العوامل المفسرة لكل من التحديات البيئية في دول الشمال والتحديات السكانية في دول الجنوب؛
 الجهود المبذولة للتخفيف من التفاوت االقتصادي داخل المجال المتوسطي.
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سلم
التنقيط

1ن

2ن
3ن

توزع
كاآلتي:

( 1ن)

( 1ن)

( 1ن)

2ن

2ن

عناصر اإلجابة
 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق11/11
 -1السياق التاريخي للوثائق األربع ( :تقبل الصيغتان :المفككة أوالمدمجة)
 الزمن :منذ  1111إلى  ،1191أي منذ الحرب العالمية األولى إلى نهاية الحرب ع .الثانية؛ المكان :المشرق العربي في عالقته بالقوى االستعمارية؛ الموضوع :تناقض السياسة االستعمارية البريطانية في المشرق العربي وردود فعل الشعوب العربيةمن خالل نموذج سورية.
 2التعريف بالمفاهيم( :يقبل كل تعريف سليم ومركز ،وتمنح لكل جواب صحيح  1,0نقطة).
 تصفية االستعمار  -نظام االنتداب  -الحرب العالمية الثانية -الحركات االستقاللية. 3ـ استخراج معطيات تاريخية من الوثائق كما يأتي:
أ ـ من الوثيقة:1
 المطالب التي تقدم بها الشريف حسين في مذكرته :استقالل البالد العربية وتحديد حدودها والموافقة علىخليفة عربي يحكمها؛
 رد "السير مكماهون" عليها :موافقة بريطانيا على استقالل البالد العربية وعلى خليفة عربي ،دونالحسم في حدودها.
ب ـ من الوثيقتين  1و  :2ما يدل على تناقض السياسة البريطانية في المشرق العربي :فمن جهة وعدت
الشريف حسين باستقالل البالد العربية والموافقة على إعالن خليفة عربي ،ومن جهة ثانية انخرطت في
تقسيم البالد العربية مع القوى االستعمارية وفق اتفاقية سايكس -بيكو.
ج -من الوثيقتين  3و:9
 ردود فعل الحركة الوطنية السورية:
 رفض الرأي العام السوري لالنتداب والمطالبة بنظام تعاقدي بين سورية وفرنسا؛ – إضراباتومظاهرات احتجاجية على االنتداب؛ – رفض الحكومة السورية لمقترح فرنسا للحصول على امتيازات
خاصة.
 التحول الذي حصل في الحركة الوطنية السورية:
 االتفاق مع فرنسا على عقد معاهدة تقوم على احترام السيادة السورية؛ إرغام فرنسا على االعتراف باستقالل سورية والجالء عنها.4ـ تركيب الفكرة األساس للوثائق األربع (تقبل كل فكرة تفيد ما يأتي):
مظاهر السياسة االستعمارية في المشرق العربي ،وردود فعل الحركة الوطنية في سورية ضد االنتداب
الفرنسي والتي أفضت إلى االستقالل.
0ـ تطور الحركة الوطنية المغربية من  1444إلى :1401
ـ التنسيق بين الحركة الوطنية والسلطان من أجل تحقيق االستقالل؛
ـ تقديم عريضة المطالبة باالستقالل في  11يناير  ،1199والظروف المساعدة على ذلك؛
ـ تأكيد السلطان محمد بن يوسف في مختلف المناسبات على احترام سيادة المغرب واستقالله ووحدة ترابه؛

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  – 2014عناصر اإلجاب
 مادة  :التاريخ والجغرافةا – شعب اآلداب والعلوم اإلنسانة  :مسلك اآلدابـ تدبير مؤامرة عزل السلطان ونفيه سنة 1113؛
ـ انطالق ثورة الملك والشعب وظهور حركة الفداء؛
ـ بداية مفاوضات "إكس ليبان"؛
ـ عودة السلطان واالعتراف باستقالل المغرب سنة .1111

 2ن توزع
كاآلتي:

()1
( )5.1
()5.1

7ن
توزع
كاآلتي:
( 3ن)

( 2ن)
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 مادة الجغرافيا :الموضوع المقالي 11/11
 الموضوع األول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع ويطرح األسئلة المناسبة لمعالجته؛
 التصميم المناسب :يقسم المترشح (ة) عرضه التحليلي إلى فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي.
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد

بالجزئيات.

بالنسبة للفقرة األولى :مظاهر القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية ومظاهر القوة التجارية في
اليابان:
 مظاهر القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية:
 تنوع المنتجات الصناعية؛ تعدد المناطق الصناعية؛ أقطاب التكنولوجيا العالية كثيرة ومنتشرة في أهم المناطق الصناعية؛ تركز المؤسسات الصناعية عموديا وأفقيا؛ احتالل المنتوجات الصناعية للمراتب األولى عالميا (إنتاج تصدير ،مع إعطاء أمثلة ). مظاهر القوة التجارية في اليابان :
 احتالل التجارة اليابانية مراتب متقدمة عالميا؛ تنوع الصادرات والواردات (مواد طاقية ومصنعة وغذائية)؛ تعدد الشركاء التجاريين (حضور المنتوجات اليابانية في جميع أنحاء العالم)؛ اتساع مجاالت استثمارات اليابان المباشرة في الخارج.بالنسبة للفقرة الثانية :العوامل المفسرة لكل من مظاهر القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية
ومظاهر القوة التجارية في اليابان:
 العوامل المفسرة لمظاهر القوة الصناعية األمريكية:
 مؤهالت طبيعية وبشرية متنوعة :مواد أولية ومصادر الطاقة -خطوط مواصالت كثيفة ومتنوعة  ،يد عاملةخبيرة ومؤهلة؛
 تركيز رأسمالي محكم قائم على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة؛ اعتماد الصناعة على البحث العلمي والتكنولوجي؛ سوق استهالكية محلية كبيرة وأسواق خارجية عديدة... العوامل المفسرة للقوة التجارية اليابانية:
 دور الموقع الجغرافي والعامل التاريخي في االنفتاح على العالم؛ دور البحر والبنيات التحتية في تنشيط التجارة الخارجية؛ دور الدولة والشركات التسويقية اليابانية في البحث عن األسواق وتكييف اإلنتاج مع حاجات السوق وتسخيرالبحث العلمي في ذلك؛
 ضخامة اإلنتاج الصناعي وتنوعه.بالنسبة للفقرة الثالثة :مشاكل القطا ع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية والصعوبات التي تعترض
اليابان في قطاع التجارة الخارجية:

5

( 2ن)

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  – 2014عناصر اإلجاب
 مادة  :التاريخ والجغرافةا – شعب اآلداب والعلوم اإلنسانة  :مسلك اآلداب مشاكل القطاع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية:
 االعتماد على الواردات من المواد األولية والطاقية؛ ثقل فاتورة استيراد النفط؛ المنافسة القوية لدول جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية. مشكل التلوث... الصعوبات التي تعترض اليابان في قطاع التجارة الخارجية:
 التبعية لألسواق الخارجية في التزود بالمواد المعدنية والطاقية والغذائية؛ المنافسة الخارجية خاصة القوى االقتصادية الجديدة( :الصين ،كوريا مشكل التأثر بالتقلبات االقتصادية والسياسية العالمية ،والكوارث الطبيعية والنووية؛ -مشكل التلوث.
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الجنوبية…)؛

 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.
1ن

 الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع ويطرح األسئلة المناسبة لمعالجته ؛
 التصميم المناسب :يقسم المترشح (ة) عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي:
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد

بالجزئيات.

()1

3

5

المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.

 2ن توزع
كاآلتي:

الصفحة

بالنسبة للفقرة األولى :مظاهر التفاوت االقتصادي في تنظيم المجال العالمي ومظاهر التباين في التحديات
السكانية والبيئية بين دول الشمال ودول الجنوب؛
 مظاهر التفاوت االقتصادي بين دول الشمال ودول الجنوب:
بلدان الشمال:
تركز صناعي قوي؛-ضخامة اإلنتاج الصناعي وسيادة المنتجات األساسية والمتطورة؛

5
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7ن

توزع
كاآلتي:

( 3ن)

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  – 2014عناصر اإلجاب
 مادة  :التاريخ والجغرافةا – شعب اآلداب والعلوم اإلنسانة  :مسلك اآلدابتنوع اإلنتاج الفالحي وضخامته؛ضخامة البنيات التحتية وكثافتها؛ضخامة المبادالت التجارية وهيمنة المواد المصنعة وارتفاع قيمتها؛ -ارتفاع الدخل الفردي ومؤشر التنمية البشرية.
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الصفحة

4

5

بلدان الجنوب:
 سيادة الصناعات االستهالكية كصناعة النسيج والمواد الغذائية؛ ضعععف مردوديععة الفالحععة وعععدم االكتفععاء الععذاتي وسععيادة االزدواجيععة الالمتكافئععة بععين المنتوجععات التسععويقيةوالمنتوجات االستهالكية؛
 نقص في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية؛ غلبة المواد األولية والطاقية والمواد المصنعة والغذائية في المبادالت التجارية معع انخفعاض قيمتهعا باسعتثناءالنفط ،وعجز كبير في الميزان التجاري باستثناء الدول المصدرة للنفط؛
 تدني مستوى مؤشر التنمية البشرية. مظاهر التباين في التحديات السكانية والبيئية بين دول الشمال ودول الجنوب:
أ ـ التحديات السكانية:
 التزايد الديموغرافي السريع بدول الجنوب وما يترتب عنه من ارتفاع في نسبة الفئة النشيطة ومعن إشعكاالتاجتماعية واقتصادية في األرياف والمدن (فقر ،هشاشة ،بطالة ،هجرات ،سوء تغذية ،تطهير)...؛
 التزايد الديمغرافي البطيء بدول الشمال وما ينجم عنه من ارتفاع في نسعبة الشعيخوخة وازديعاد الحاجعة إلعىاليد العاملة ،وتزايد معاشات التقاعد؛
 الهجرات القانونية وغير القانونية وما تخلفه من متاعب على مستوى نقط االنطالق ونقط االستقبال.ب ـ التحديات البيئية:
 التغيرات المناخية وسيادة الجفاف ونقص الموارد المائية وتلوث الهواء والماء بدول الجنوب؛ ظاهرة االحتباس الحراري وما تخلفه من انعكاسات شماال وجنوبا؛ التلوث الصناعي والبحري بدول الشمال؛ تدهور األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي خاصة بدول الجنوب؛ استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور الغطاء النباتي والتربة بدول الجنوب؛ الكوارث البيئية والنووية بدول الشمال؛بالنسبة للفقرة الثانية :العوامل المفسرة لكل من التحديات البيئية في دول الشمال والتحديات السكانية فعي دول
الجنوب:
 العوامل المفسرة للتحديات البيئية بدول الشمال:
 كثافة التصنيع وارتفاع نسبة الغعازات الحابسعة للحعرارة وفعي طليعتهعا ثعاني أوكسعيد الكربعون ،والكعوارثالنووية والنفطية؛
 ازدياد الحاجة إلى الموارد الطبيعية الطاقية منها واألولية واحتدام التنافس والصراع عليها؛ النفايات الصلبة والسائلة والغازات السامة والملوثة وتسرب المواد النفطية من ناقالت البترول... العوامل المفسرة للتحديات السكانية في دول الجنوب:
تطور الطب وأساليب الوقاية الصحية؛تحسن مستوى التغذية؛تراجع الوفيات وارتفاع أمد الحياة؛ تزايععد الهجععرة مععن األريععاف إلععى المععدن ومحدوديععة إمكانععات المععدن السععتيعاب النععازحين وتلبيععة حاجععاتهم مععنتجهيزات وخدمات وإدماج.
بالنسبة للفقرة الثالثة :الجهود المبذولة للتخفيف من حدة التفاوت االقتصادي داخل المجال المتوسطي:
 تنمية المبادالت التجارية؛ إنشاء منطقة للتبادل الحر بإلغاء الرسوم الجمركية وخلق مناطق حرة؛ التعاون في قطاعات االستثمار ودعم المقاولة؛ -حماية البيئة وتدبير الموارد البحرية والطاقية.

5

( 2ن)

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  – 2014عناصر اإلجاب
 مادة  :التاريخ والجغرافةا – شعب اآلداب والعلوم اإلنسانة  :مسلك اآلدابالمستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.

( 2ن)

1ن
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